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Reacties van panelleden

Groepsbijeenkomst februari 2011

Het panelteam krijgt veel leuke reacties
binnen van panelleden. Een aantal reacties op
een rij:

In februari 2011 zal er een groeps-sbijeenkomst georganiseerd worden voor
panelleden. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden
bij het Trimbos-intituut in Utrecht en zal
ongeveer 3 uur duren (reiskosten worden
vergoed). De bijeenkomst is bedoeld om u te
laten meepraten over de onderwerpen van de
volgende vragenlijst.

Ik zou graag meer willen weten, en ik ben in
beginsel zeker geïnteresseerd. En, na 8 jaar
kabinetten Balkenende, ook zeer zeker gemotiveerd!
Goed werk, keep up the good work!
Met interesse las ik de over de start van het
panel Psychisch gezien. Ik werk graag mee aan de
verbeteringen binnen de GGZ.
Ik hoop dat dit onderzoek kan bijdragen tot het
draagbaarder maken van psychische beperkingen
voor anderen, en dat het tevens taboe-edoorbrekend mag zijn voor de rest van onze
maatschappij.
Het invullen van de vragenlijst geeft mijzelf ook
een spiegel.
Graag wil ik u bedanken voor de cadeaubon die ik
kreeg toegestuurd, omdat ik de vragenlijst voor de
eerste peiling van "Psychisch Gezien" invulde. Een
heel aardige geste! Overigens zou ik ook zonder
"beloning" blijven meedoen aan het panel hoor. Ik
vind het een prima initiatief!

In de eerste peiling is aan de panelleden
gevraagd of zij aan deze bijeenkomst willen
deelnemen. Hierop zijn veel enthousiaste
reacties binnen gekomen. Maar liefst 33% van
de panelleden heeft aangegeven graag te willen
deelnemen aan de groeps-bijeenkomst. Helaas
kunnen we maar een beperkt aantal mensen
voor deze bijeenkomst uitnodigen. In januari
2011 worden de uitnodigingen verstuurd voor
de bijeenkomst.
Wat kunt u nog van ons verwachten?
januari 2011: Panelleden krijgen een uitnodiging voor de groepsbijeenkomst
februari 2011: Groepsbijeenkomst panelleden.
Locatie: Trimbos-instituut, Utrecht
maart 2011: Jaarverslag en factsheet over de
resultaten van de eerste peiling. Deze worden
geplaatst op de website
www.psychischgezien.nl
april/mei 2011: Tweede peiling van het panel
Nieuwe panelleden
Kent u mensen in uw omgeving die ook graag
lid willen worden van het panel? Dat kan! We
zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Zij
kunnen contact met ons opnemen via
panel@trimbos.nl of door te bellen met Karin
Overweg (030 297 1144).

Het panelteam wenst alle
panelleden fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

